
 
ZARZĄDZENIE Nr 140/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 22 września 2021 r. 

 
wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi 
edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych 

rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
24 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w 
Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku 
akademickim 2021/2022 Załącznik Nr 10 określający wysokość semestralnych opłat za 
zajęcia podstawowe z wychowania fizycznego oraz wysokość opłat za zajęcia wyjazdowo-
weekendowe i obozy sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach zaliczenia wychowania 
fizycznego otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

nauczania. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 140/2021 
z dnia 22 września 2021 r. 
 
Załącznik Nr 10 
do zarządzenia Nr 22/2021 
z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

Semestralne stawki opłat za zajęcia podstawowe z wychowania fizycznego oraz 
obozy sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach zaliczenia  

wychowania fizycznego   
 

I. Zajęcia podstawowe dofinansowane przez Uniwersytet Wrocławski: 

 1. Pływanie   
Wrocławskie Centrum SPA,  
ul. Teatralna 10-12 

- 190 zł 

 

 2. Pływanie       
Klub Sportowy „AZS Wrocław” 
ul. Mianowskiego 2B 

- 180 zł 

 

 3. Aqua aerobic   
Uniwersytet Przyrodniczy 
ul. Chełmońskiego 43 

- 180 zł 

 

 4. Tenis       
AWF we Wrocławiu 
al. I.J. Paderewskiego 35 
Klub Sportowy „AZS Wrocław” 
ul. Mianowskiego 2B 

- 190 zł 

 

 5. Squash      
Centrum Sportowe Hasta La Vista 
ul. Góralska 5 

- 180 zł 

 

 6. Wioślarstwo    
Przystań AZS 
ul. Na Grobli 30-32 

- 100 zł 

 7.  Wspinaczka  
Fpinka 
ul. Długosza 57 

- 190 zł 

II. Zajęcia podstawowe - opłacane przez studenta: 

 1. Jeździectwo  - Krzyżanowice - 450 zł – 600 zł 

III. Zajęcia weekendowe – opłacane przez studenta 

 1. Turystyka kajakowa - od 400 zł do 500 zł 

 2. Narciarstwo biegowe - od 400 zł do 500 zł 

 3. Turystyka piesza - od 100 zł do 250 zł 

 4. Turystyka rowerowa - od 100 zł do 250 zł 

Koszt obejmuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie, wypożyczenia sprzętu (kajaki), nie 
obejmuje wyżywienia i dojazdu. 

IV. Obozy sportowo – rekreacyjne – opłacane przez studenta 
 1. Kajakowy  - od 650 zł do 700 zł 

 2. Fitness  - od 800 zł do 900 zł 

 3. Jeździecki  - od 1000 zł do 1500 zł 



 4. Wodniacki  - od 800 zł do 1000 zł 

 5. Stacjonarny (w obiektach Uczelni) - od 150 zł do 250 zł 

Koszt obejmuje zakwaterowanie (dotyczy pkt 1-4), ubezpieczenie, wypożyczenie 
sprzętu i bilety wstępu. Nie obejmuje dojazdu i wyżywienia. Koszt obozu stacjonarnego 
obejmuje bilety wstępu i ubezpieczenie.  

 
 
 

 


